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Hänvisning OKM/27/010/2018 

Ärende Begäran om utlåtande gällande utkast till ändring av förordningen om riksomfattande 

mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i 

den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning  

 

Undervisnings- och kulturministeriet begär ett utlåtande av Er om utkastet av den 26.6.2018. 

Förordningsutkasten och förordningspromemorian bifogas denna begäran om utlåtande. 

Förordningsutkasten har även översatts till svenska. Materialet som skickats på remiss finns också på 

webbplatsen utlåtande.fi.  

Statsminister Juha Sipiläs regering godkände planen för de offentliga finanserna för 2019-2022 vid 

statsrådets allmänna sammanträde den 13 april 2018. I samband med beslutet bestämdes att 

studierna i det första främmande språket (A1-språket) tidigareläggs så att de börjar senast på våren 

under den grundläggande utbildningens första år. 

Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att undervisningen i A1-språket inleds under 

vårterminen i årskurs 1. Studierna i A1-språket inleds för närvarande huvudsakligen i årskurs 3 i den 

grundläggande utbildningen. Reformen ökar undervisningen i A1-språket under årskurserna 1-2 med 

totalt 2 årsveckotimmar. Den tidigarelagda språkundervisningen gäller alla elever i årskurs 1 från den 

1 januari 2020. 

I förslaget ingår en ändring av 6 § 1 mom. i statsrådets förordning om riksomfattande mål för 

utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande 

utbildningen (1435/2001) samt en ändring av 3 § 1 mom. i förordningen om grundläggande 

utbildning (852/1998) som gäller antalet timmar per år och vecka. I timfördelningsförordningen 

föreslås också en tidsbunden övergångsbestämmelse för att trygga varje elevs rätt att få undervisning i 

A1-språket även under övergångsperioden. Enligt förslaget träder ändringarna i kraft den 1 januari 

2020.  

Undervisnings- och kulturministeriet ber Er lämna in utlåtandena elektroniskt senast den 10.8.2018. 

Utlåtandet lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten 

utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Om utlåtande.fi inte kan 

användas kan utlåtandet skickas till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor till 

adressen (kirjaamo@minedu.fi). Mer information ges av undervisningsrådet Minna Polvinen 

(minna.polvinen@minedu.fi) och regeringssekreterare Kirsi Lamberg (kirsi.lamberg@minedu.fi).  

 

 

 Överdirektör  Eeva-Riitta Pirhonen 

  

 Regeringssekreterare Kirsi Lamberg 

mailto:kirsi.lamberg@minedu.fi


 

Bilagor Utkast till ändring av förordningen om grundläggande utbildning 

Utkast till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen 

om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen 

 Förordningspromemoria 

 

Distribution Finansministeriet 

Justitieministeriet 

Utbildningsstyrelsen 

Finlands Kommunförbund 

OAJ – Opetusalan ammattijärjestö 

KT - Kuntatyönantajat 

Erilaisten oppijoiden liitto 

Romaniasiainneuvottelukunta 

Jakobstad kommun 

Sametinget  

Finlands Dövas Förbund rf  

Handikappforum rf 

Barnombudsmannens byrå 

Diskrimineringsombudsmannen 

Helsingfors stad 

Åbo stad 

Nyslotts stad 

Tammerfors stad 

Esbo stad 

Vanda stad 

Grankulla stad 

Jakobstads stad 

Kajana stad 

Kuhmo stad 

Jyväskylä stad 

SUKOL ry. -  Suomen kielenopettajien liitto 



Suomen luokanopettajat ry. 

Enontekis 

Utsjoki 

Sodankylä 

Enare 

Mäntyharju 

Salo 

S:t Karins 

Villmanstrand 

Imatra 

Rovaniemi stad 

Finlands Svenska Lärarförbund FSL 

SURE ry. 

Opsia ry.  

Svenska Finlands folkting 

Etno – Justitieministeriet 

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen - UKM 

Karvi - Nationella centret för utbildningsutvärdering 

Institutet för de inhemska språken 

Vanhempainliitto 

Förbundet Hem och Skola 

 

 


